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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧صابر سيد صابر عبدالوھاب٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد الفتاح سيد عبد الفتاح حسن٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد هللا صبري عيد عبد الغني ٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد هللا عبد المؤمن عبد هللا عبد العزيز ٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبد المنعم ابراھيم محمد ابراھيم ٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدالحميد عبدالسميع احمد عبدالسميع٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدهللا اسماعيل منتصر ٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧عبدهللا جمعة عبدهللا أحمد٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد جاد محمد عفيفي ٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد راشد محمد عبدالمقصود٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد رفعت عطية عبد الغني ٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد فتحى على عواد٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد محمدي عبد الفتاح ٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد محمدي عبد اللطيف علي صقر ٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمد يحيى عبدالحميد عبدالرحمن٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود احمد رمضان احمد٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود رشاد مصطفى محمد٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٧محمود صالح عبدالغفار عبدهللا٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨محمود طاھر السيد حسنين٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨محمود عنتر محمد عفيفى خاطر٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨محمود عواد مصطفى عواد٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨محمودعبدهللا عبدالعزيزعبدالرحمن٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨مصطفى رمضان مصطفى محمد٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨مصطفى زنھم السيد عبدالرازق٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨مصطفى صالح حلمى احمد٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨مصطفى محمد احمد محمد٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ھيثم محمد تھامى بكرى ٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم بھجت عواد محمد٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم حسين ابراھيم على٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم عبد النبى ابراھيم سالم٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم عبدالحى احمد محمد٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم على عيد المولى محمد٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨ابراھيم مجدى عبدالسميع عطية٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد ابو النصر محمد عز الدين٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨مصطفى سعيد محمد أحمد٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد احمد بركات سويلم ٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد بركات مرسى محمد٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد برى محمد البرى فودة٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٨احمد محمد احمد خضر٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد عبدالعال بدر جمعان٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد قاسم عبدالمجيد٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩احمد محمد ماجد محمد محمد٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩اسالم جمعه السيد محفوظ٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩اسالم مدحت محمد محمد٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩أحمد مسعد شھوان  محمد صقر٩٠
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السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩بدر أحمد كمال الدين السيد٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩بالل رباح بركات رزق بركات ٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩تامر السعيد عبد الفتاح محمد يوسف ٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩ثروت محمد محمود السيد٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩جمال سيد محمد مصطفي٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩جمال عيد عبدالمنصف عبدالحليم٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩جمال معوض لطفى محمد ٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩حامد عبد العال مرزوق٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبد المنعم إبراھيم عبد الوھاب إبراھيم ٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبد المنعم محمد عبد المنعم ١٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبدالجليل دخيل ابوبكر١٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبدالحميد سعيد عبدالحميد حسن١٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن١٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عفيفى١٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٠٩عبدهللا بنھاوى رشاد بنھاوى١٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢عبدهللا بنھاوى رشاد بنھاوى١٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد سيد عبد الحميد عبد العزيز١٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد سيد نصر الشحات عرابى١٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد صبحى شحات عبدالمجيد١٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد عثمان عبده ابو العال١١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد عفيفي أحمد عفيفي ١١١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد على حسين على١١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد عويس القرنى مرسى ١١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمد محمد عبد الغفار عواد١١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمود احمد اسماعيل خليفه١١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمود احمد متولى١١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمود امام جمعه ابراھيم امام١١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢محمود سيد سيد اسماعيل ١١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مسعود رمضان عطيه ١١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مصطفى احمد محمد مصطفى شاھين١٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مصطفى شاكر رضوان محمد١٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مصطفى طلعت عبد العزيز ١٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢مينا عادل زكا سالمه١٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢يحيى عبدالرحمن يحيى بدر١٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢يسين محمد عبد القادر حسين ١٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٢يوسف محمد عبده محمد١٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابادير رمزى حنا حنا ١٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم سالمه ابراھيم عبدالدائم١٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم صالح لطفى على عامر١٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم عبدالنبى مشاحيت محمد١٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم على ذكى محمد١٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم محمد ابراھيم سالمه١٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابراھيم محمد ابراھيم منسى١٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣ابو بكر الصديق محفوظ عبد القادر١٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣احمد السيد سعد الدين السيد١٣٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٣احمد جمال الدين حسنى فرج١٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣احمد حسن محمد عبد الغنى١٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣احمد فوزى محمد محمد قاسم١٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣احمد محمد فاروق دبور١٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣اسالم حماده على السيد١٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣إسالم محمد محمد أحمد حسن ١٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣باسم أحمد سيد إبراھيم ١٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣باسم شحته عواض محمد عبدهللا١٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣بسام محمد السيد عثمان١٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣بھاء الدين السيد عبدالعزيز جاد هللا١٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣بيومي عادل حسن عطا الحلو١٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٣تامر احمد احمد حسنين١٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤تامر محمد حسن ١٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤جمال السيد احمد عوض الھباب١٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤رافت عبد العزيز عبد الرحمن عبد المطلب١٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عبدهللا احمد عبدهللا شلبي١٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤عماد حمدى عبد العزيز امام ١٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد احمد امام سليمان١٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد السيد محمود على  واكد١٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد إبراھيم عبد الرؤوف البقيري ١٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد رأفت عبد الحميد محمد١٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سالمه محمد ابوطه١٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد سيد احمد المشتولى١٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد شحات عبدالعال على عمار١٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد صبحي محمد عبدالھادي١٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد عاشور عبدالمطلب عبد الملك١٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد عبد الحميد معوض عيد١٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد فتحي شبل عبد المطلب ١٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد لطفي عطوه سويلم قطيه١٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد ماھر محمد على١٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد محمد عبد القادر محمد ١٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد محمد فھمى ١٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٤محمد محمود سالمة محمد١٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمد مصطفى محمد محمد١٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود ابراھيم سيد محمد بكر١٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود احمد محمود حسن١٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود السيد مغاورى عبدالمحسن١٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود إبراھيم محمود يحيى ١٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود سيد سالم نصار١٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥محمود صالح عبدالنبى على١٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مصطفى عاطف عبد الحميد١٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مصطفى محمود عبد الغنى١٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥مھدى حمدي مھدي عطية ١٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نادى طه نادى حسانين١٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ناصر جميل السيد محمد١٨٠
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٥نصار سالمة حسن نصر١٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ھشام عبد هللا إبراھيم عبد الفتاح ١٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥يوسف محمد امين محمد١٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥ابراھيم محمود محمد شريف ١٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد حسن حسين الزعبالوي ١٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد صابر عيد ابراھيم١٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد فوزى حسن ابراھيم١٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥احمد نجيب حسين حسين١٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٥اسماعيل محمد اسماعيل١٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦السيد حامد عبد الفتاح السيد ١٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦ايمن ابراھيم محمد ابراھيم١٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦ايھاب محمد صالح ابراھيم١٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦أحمد الطوخي محمد متولي علي١٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦أحمد إبراھيم أحمد محمد صالح ١٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦أحمد سيد محمد ابراھيم ١٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦تامر فتحى عباس عبد المجيد١٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦جميل سعيد ذكرى سالم١٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦حسام عصام على محمود١٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦سعيد احمد فؤاد احمد١٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦شريف شكرى عبد العزيزمصطفي٢٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦صباح حسن عبد الحميد زھران ٢٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦ضياء عواد محمد حسن٢٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالرحمن محمد على محمد ٢٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالستار محمد مصطفى عبدالستار ٢٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالفتاح حمادة عبدالفتاح٢٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدهللا مجدى عبدهللا اسماعيل٢٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عبدالواحد عبدالحميد محمد عبدالرازق٢٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عماد حلمى على محمود محمد اسماعيل٢٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦عمرو عبد الخالق عبد العاطى٢٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٦كامل محمد كامل مفتاح ٢١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩كريم عبدالفتاح جمعه عبدالفتاح٢١١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مجدى اسامه محمد محمد٢١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد احمد عبدالرحمن احمد٢١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد احمد مصطفى احمد٢١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد السيد عادل حسين ٢١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد ربيع مبروك سابق٢١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد رجب محمود٢١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد سمير محمد سعيد٢١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد سيد محمد احمد قاسم٢١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد سيف احمد على٢٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد عزامى عليوة محمد٢٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد عزت محمد النقيب٢٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد على عبدالحميد محمد رضوان٢٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد فتحى مختار عبد الرازق٢٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد قاسم عبدالوھاب محمد٢٢٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمد ممدوح عبد الفتاح عبد الغني٢٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود سعيد عبد الفتاح الحسيني٢٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود صالح عبدالجواد منصور٢٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود عادل علي محمد ابو سعدة ٢٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩محمود يوسف عبد الفتاح يوسف٢٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/١٩مصطفى عبد هللا محمد السيد٢٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠مصطفى محمود حسين٢٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠مھدى جمال مھدى محمد٢٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ھيثم فكرى سيد سليمان٢٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠يوسف أحمد محمود محمود حسين٢٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ابراھيم مبروك محمد محمود٢٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ابراھيم محمد عبد الستار عبد الحليم٢٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد اشرف دياب غنيم٢٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد حسن محمد٢٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد رجب رمضان خلف٢٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد سامى عبد المنصف احمد٢٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد سامي محمد عبدالسالم٢٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد سالمه احمد محمد على شبايك٢٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد شعبان إسماعيل ٢٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد عبد الخالق محمد شرف نصار٢٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد عبدالباسط ھادى السيد٢٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠احمد مجدى سالمه على خليل٢٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسالم سعيد محمد عبدالوھاب٢٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اسالم سعيدطه محمد٢٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠اشرف صبحى سالمة عيد٢٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠ايمن حسين عبدهللا محمد٢٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٠إبراھيم احمد السيد ٢٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١أحمد ابراھيم ابراھيم حسن٢٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١أحمد السيد عبد الحميد عابدين ٢٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١أحمد سليمان عبد الحليم علي سليمان ٢٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١بسام عادل امين سليمان٢٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١جورج وھيب جبره ٢٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١حاتم عبدالعال عبدالوھاب البقلى٢٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١حسام صبرى محمد عبدالرارف٢٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سامح بشر صالح ابوشاق٢٦٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سامح رمضان عبدالكريم على خليل٢٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سعيد مختار احمد عبد الحليم٢٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سيد حسام حسن حسين ٢٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سيد محمد نجدى محمد٢٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١سيد محمود قابيل حسن٢٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١شحته مسعد سالمة حسن بنھاوى٢٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١شريف فوزي محمد بيومي ٢٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١طارق محمد سيد ابراھيم٢٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبد الموجود عبد المرضى عبد الموجود ٢٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عبدالنبي ياسر عبدالنبي٢٧٠
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عالء الدين عبد الدايم عبد الشافي٢٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١عمرو عبدالناصر محمد علي خلف٢٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢١كريم عباس محمد عبد الحميد٢٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد ابراھيم مرسي عامر ٢٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد احمد احمد عبد العال٢٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد احمد عبدالجيد حسن٢٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد حمدى حسن عبدربه٢٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد خلف محمد عبد العال٢٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد ذكرى محمد ابو رميس٢٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد رضا محمد ربيع بخيت٢٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد رمضان ابراھيم سالم٢٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد سالمه حامد شاھين٢٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد سمير عبدالفتاح عبدالرازق٢٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد سيد عبد المجيد عبدالمجيد٢٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد شرقاوى ابو العال عطا هللا٢٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد شفيق امام محمد٢٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد شوقي عبد الفتاح على٢٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد صبحى على عبدالعزيز٢٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد صبحى محمد عبدالحافظ٢٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد صالح امام محمد حسن٢٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد صالح عبد العزيز حسين٢٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد طلبة محمد الھادى٢٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد عبدالمنعم عبدالظاھر احمد٢٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٢محمد عزت جابر محمد ٢٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمد مجدى عبدالعزيز محمد٢٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمد محمود محمد محمود٢٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمد وحيد إبراھيم عبد العزيز ٢٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمد يحى عبده محمد٢٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود السيد ابراھيم الفخرانى٢٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود رجب محمود ابوالحسن٣٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود رشاد عبدالسالم رخا٣٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود رضا محمود على٣٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود صالح امين حسن نوار٣٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود عبدالحكيم محمد صالح٣٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود عبدالخالق سيد منصور٣٠٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود عبدالعزيز محمود حسن٣٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود مصطفى عبدالرحمن محمد٣٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣محمود يسرى عبد المنعم٣٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفى السيد محمود مصطفى صقر٣٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفى حمدى سيد محمد٣١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفى عبد الظاھر عبد الصبور٣١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفى عبدربه مصطفى الروبيجى٣١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفى كامل عبدالصبوراحمد٣١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣مصطفي محمد عبدالعزيز قاسم الطناني٣١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٣ھانى صبحى شلبى عبد العزيز ٣١٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ھشام فارس محمد ٣١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ھمام حمدى محمد قطب٣١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦وليد عالء عبد العزيز دياب ٣١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦وليد محمد بغدادي على دياب٣١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد حافظ عبد الغنى ٣٢٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد رزق اسماعيل ابراھيم موجع٣٢١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد رشدى محمد احمد٣٢٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد شحته حامد عبده٣٢٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد صابر عبد العزيز عبد الحافظ٣٢٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد عباس محمد ٣٢٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد عبد الباسط عبد الظاھر عواد٣٢٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد عبد العزيز يوسف  ابراھيم ٣٢٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد عبدالحكيم عبدالمنعم ٣٢٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد عبدهللا محمود عبدهللا٣٢٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد فايز حسن مصطفى٣٣٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد فوزى على عبد المطلب٣٣١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد محروس امين خلف هللا٣٣٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد محمد امين سليمان٣٣٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد محمود احمد حسن٣٣٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦احمد محى الدين عيسى ٣٣٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٦ادھم عبدالحميد محمد اسماعيل٣٣٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧ادھم محمد حنفى ٣٣٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم احمد عبد الفضيل عثمان ٣٣٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم السيد احمد عبد الھادى٣٣٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم رزق عبد المقصود رزق٣٤٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم سالمة ابراھيم عبدالدائم٣٤١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم مفرح خليل عواد٣٤٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧اسالم وردانى اسماعيل بخيت٣٤٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧إيھاب عصام وصفى ٣٤٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧أحمد جمال سليمان سراج٣٤٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧أحمد سمير سيد ابراھيم ٣٤٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧أحمد متولي فرج متولي ٣٤٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧أحمد محمد محمد إسماعيل ٣٤٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧باسم مصطفى طه رجب العال ٣٤٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧جرجس مرزوق صادق ذكى٣٥٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧جمال سيد سالم محمد ابراھيم٣٥١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧حسام ياسر عبدالسميع ابراھيم٣٥٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧حسن حسنى حسن ٣٥٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧حسن محمد حسين درويش٣٥٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧حسين عبد النبي حسين عطا٣٥٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧رجب محمود رجب محمود درويش٣٥٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٧رضا محمد الصغير عواد عبد ربه ٣٥٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨رومانى عماد لطيف كامل٣٥٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨شادي السيد عبد النبي الجبري ٣٥٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨شافعى مصطفى محمد مصطفى٣٦٠

8



مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي
الناجحين من تخصص  شبكات واعمال صحية

السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨شحات صالح السيد عليوة٣٦١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨طارق سيد حسن سالم٣٦٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨طاھر السيد ابراھيم السيد٣٦٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد الحميد احمد محمد احمد٣٦٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد الرحمن سمير حسيب ٣٦٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد الرحمن محمود عبد الجواد محمد٣٦٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز  ٣٦٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد هللا فتحي مھدي عبد الرحيم٣٦٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبد المحسن أحمد عبد المحسن محمد ٣٦٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبدالحكم ابراھيم عبدالحكم عطية٣٧٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبدالرحمن ناصر سيد محمود٣٧١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عبدهللا السيد عبدالعزيز ابراھيم٣٧٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عالء سيد حامد حميد كبريت٣٧٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨على عبد الرحمن على إبراھيم٣٧٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨عماد عبد المنعم حسين محمد٣٧٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨كريم محمد عبد الكريم عبد العزيز٣٧٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨ماجد مرسي محمد مرسي٣٧٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٨محمد اسامة حمدى احمد٣٧٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد اسماعيل سيد ابراھيم٣٧٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد السيد جوده محمود٣٨٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد سالمة محمود عبدالجواد٣٨١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد سالمه نجدي محمد احمد٣٨٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد سيد احمد عبده٣٨٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد سيد محمد عبدالطيف عرفه٣٨٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد شوقى سيد ابراھيم٣٨٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد صابر محمد عبدالھادى٣٨٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عادل عبدالعزيز عبدالحميد ٣٨٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عاشور يوسف غنيم ٣٨٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عبد النبى محمد٣٨٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عبدالحميد عبدالفتاح احمد٣٩٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عبدهللا محمود ابراھيم٣٩١
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عصمت زينھم مصطفى ٣٩٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد علي سيد حسن محمد٣٩٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد علي عبدالمنعم ابراھيم العسال٣٩٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد عيد حسين محمد٣٩٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد قنديل عبد الفتاح قنديل ندا٣٩٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد مدحت عبدالحميد محمد شرباش٣٩٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد مصطفى احمد ابراھيم٣٩٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٢٩محمد مصطفى شاور احمد ٣٩٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمد نجيب مصطفى سالمان٤٠٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود السيد محمد٤٠١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود حسنى عبد السالم محمد٤٠٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود حسين عبده محمود٤٠٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود سامي محمد حسانين جاد ٤٠٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود سعيد فؤاد محمد ٤٠٥
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السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود عبد السالم على على عمر٤٠٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود عبد المؤمن محمود سليمان٤٠٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود عمر جمعة بحيري٤٠٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود مختار احمد ابراھيم ٤٠٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود يوسف محمد بابكر٤١٠
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠مصطفى صبحى احمد عبدالغنى٤١١
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠مصطفى عاطف مصطفى محمد٤١٢
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠مصطفى عبد المنعم مصطفى اسماعيل ٤١٣
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠مصطفي جمال جابر محمد ٤١٤
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠منصور معنمد منصور صادق٤١٥
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ناصر احمد محمد ابو السعود٤١٦
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ھانى ناصر عبدالنبى محمد٤١٧
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠ھاني شاكر صابر السيد سعودي٤١٨
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠وليد عبد الرحمن خليل خليل٤١٩
السالم٢٠١٦/٠٦/٣٠محمود محى الدين عبدالحميد٤٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠ابوزيد حمدى ابوزيد ابراھيم٤٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد جمال محمد عبدالجواد٤٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد سمير عبد العزيز علي ٤٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد صالح عبدالكريم السيد٤٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد طارق احمد محمد ابوالخير٤٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد طارق فھمى عبدالعزيزة٤٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد عبداللطيف فرحات عبداللطيف٤٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد عبدهللا سيد بيومى٤٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد فرج بدر عبدالرحمن القلماوي٤٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمد ابراھيم محمود نصر٤٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمد رفاعى النحاس٤٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمد على محمود الديب٤٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمد عواد وھران٤٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمد محمود رضوان ٤٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد محمود محمد حسنين٤٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠احمد وجيد عبد المحسن عبد الحميد ٤٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠اسالم عبدهللا سليم محمود٤٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠اسالم فوزى على عبدالعال٤٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠اسالم محمد العربى عبدالعزيز٤٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠اسماعيل عبدالرحمن محمد على منصور٤٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٠اشرف خالد عبدالسميع محمد٤٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١الحسن سعيد محمد بحيرى٤٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١السيد شحات السيد حسن٤٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١السيد شكرى احمد زكريا٤٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١السيد محمد السيد ٤٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١السيد وجدي خليفة السيد٤٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١امام محمد منصور امام عبدة٤٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١ايمن عبدالمجيد غنيم على عبدالال٤٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١ايھاب مجدى يوسف حافظ٤٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١أحمد محمد سالم ابراھيم ثابت ٤٥٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/١١أحمد محمد عصر محمد ٤٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١أحمد مراد محمد عبد الرافع٤٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١١أحمد نعيم توفيق محمد ٤٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١١أشرف سعيد على سعد الدين٤٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١١بيشوي أشرف داود  فھمي٤٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١١تامر صالح سعد محمود يوسف٤٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١١جھاد عبدالغنى عبدالوھاب المنير٤٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١١حامد مجدى حامد نصر هللا٤٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١١حسام اشرف ابواليزيد٤٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١١حسام حسن السيد حسن٤٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١١حسام حسن صالح شاھين٤٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/١١حسام حسن عبد العزيز حسن٤٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢حسام حسن محمد عبد الرؤف٤٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢حسام شحات عبد الفتاح ٤٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢حسنين محمد حسنين٤٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢رائد اسماعيل عبدالعزيز مخلوف٤٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢رجب منصور سالمة منصور٤٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢سعيد عبدالفتاح سليمان عبد ربه٤٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢سعيدعبد الباقى زكريا محمد بحيرى٤٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢سليمان حسان عطيه٤٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢سليمان غريب سليمان داود٤٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢شادى صالح محمد حسنين٤٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢شريف محمد عبدالسميع عبدالعزيز٤٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢طارق عبد الباسط فايد بدوى ٤٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عبد الرحمن رجب عبد الرحمن يونس ٤٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عبدالعزيز محمد نجيب عبدالسالم٤٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عبدهللا يسرى محمد على عبدالوھاب٤٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عصام احمد عبد الفتاح عبد هللا٤٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عالء شعبان محمد عبد الفتاح٤٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عالء طارق احمد علي ابراھيم٤٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢على محمد رضا على يوسف٤٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عماد محمد مصلح عبدالباقى٤٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٢عمر عبد المنعم عبد العزيز عبد الحليم ٤٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣عمرو السيد جوھر محمود٤٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣عمرو بدوى عبدهللا ٤٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣عمرو حسن ابراھيم محمد ٤٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣عمرو محمد عبدالوھاب محمد عبد الرحمن٤٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣عمرو محمد محمد حسين٤٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣غالى جرجس غالى برسوم٤٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣كامل سليمان محمد درويش ٤٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣كريم محمدى امام محمدى٤٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣كمال محمد محمد محمد٤٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣كيرلس ميشيل وھبة ٤٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد احمد عبدالعظيم على٤٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد اشرف عبدالباسط محمد على٤٩٥
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد السيد عبد الخالق جاد٤٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد امين مصطفى محمد٤٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد انور كامل عبدالمطلب٤٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد توفيق عبدالعليم محمد٤٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد جالل عبد القوي بدر ٥٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد جمال ابو دشيش محمد ٥٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد جمال احمد ٥٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد حسن حسن محمد الكومى٥٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٣محمد حسين محمد فرج سالم٥٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد رجب على خطاب٥٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد رضا محمد عبد العال٥٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد رفعت عشرى بحيرى٥٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد رمضان موسى فضل هللا٥٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد زكي محمد عرنده٥٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد سالمة عبدالنبى سالمة٥١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد سمير السيد علي ٥١١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد سيد سالمه عرفات٥١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد سيد محمود عبد الحليم٥١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد سيد مصطفى حسن٥١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد صالح سليمان عطية ٥١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عبد الناصر عبد السالم محمد ٥١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عبدالعظيم السيد أحمد٥١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عبدالمحسن مرسى على٥١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عصام محمد حسين٥١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عطا محمد السيد عواد٥٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد عيسى سليمان إبراھيم ٥٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد فتحى محمود عواد٥٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد كيالني محمد محمود عبد هللا ٥٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد ماھر ابراھيم الجندى٥٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٤محمد محمد سعداوى عبد العظيم٥٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمد محمود محمد محمد ٥٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمد ممدوح محمد الطوخى اسماعيل٥٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمد منصور عبدالنبى احمد غالى٥٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمد مھدى احمد ٥٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمد نور الدين عويس٥٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود احمد صالح احمد٥٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود احمد عبدالرحمن عبد العزيز٥٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود جمال محمد عطية٥٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود حمزة كامل محمد٥٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود سامي شديد زھران٥٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود سعيد محمدى امام شاكر٥٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود سيد محمد أحمد٥٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود طارق احمد احمد٥٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود عادل فتحي على ٥٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود عبد الشكور محمود محمود ا٥٤٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود على عربى على ٥٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود فتوح عبد هللا فتوح عبد هللا٥٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود فكرى محمد على٥٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود محمد طه حسن٥٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود محمدعبد السالم مصطفي ٥٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٧محمود مصلح محمد فتحي ٥٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨محمود مھران خضر مجاور٥٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨مصطفى السيد محمد تھامى٥٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨مصطفى حمدى عباس ٥٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨مصطفى صبحى احمد ابراھيم رضوان٥٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨مصطفى محمد عبد الحميد السيد٥٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨نادي صالح توفيق اسكندر٥٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨ھانى طاھر عبد المغنى احمد رزيق٥٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨وليد رفعت عبد الرحيم محمد٥٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨يوسف محمد يوسف الحوقة٥٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨يوسف محمد يوسف محمد ٥٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد سمير عطوان سيف اليزل٥٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد شريف احمد صالح٥٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد صبحي السيد محمود ٥٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد عبد الرحمن عبد العظيم احمد٥٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد عبد النبى عبد الرحمن توفيق٥٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد عبدالغفار شعيب عبدالغفار٥٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد فيصل زھران مرسي شعالن٥٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد محمد محمد محمد حسين٥٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨احمد ھشام يوسف محمد ٥٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨اسالم امجد ابراھيم الدسوقى٥٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٨اسالم حامد حسن عبد الحليم٥٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اسالم محمد انور على٥٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اسالم محمد إبراھيم محمد الديب٥٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اسالم محمد عبدالسالم محمد٥٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اسالم ممتاز فوزى عوض هللا٥٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اسماعيل احمد محمد علي٥٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اشرف عبد العزيز عبد الباقي صالح ٥٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اشرف عبد الفتاح احمد حجاج٥٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩اشرف محمد محمود على٥٧٥
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩الحسينى مصطفى الحسينى حسنين٥٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد جودة محمد عوض ٥٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد دسوفى السيد شحاته٥٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد طارق عبد الحميد أحمد محمد٥٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد عبد العال السيد٥٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد محمد الطوخى سيد مصلح٥٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد مصطفى محمد ابراھيم حميد٥٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩السيد يحى محمد حجاب٥٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩الشربينى كمال الشربينى ابراھيم٥٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩ايمن وجيه سيد عبدالخالق ٥٨٥
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السالم٢٠١٦/٠٧/١٩إسالم صبحى حسنى على٥٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩أحمد جمال محمد حسين جاد ٥٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/١٩حسن اسامة حسن صالح ٥٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠حسن شافعى  حسن محمد٥٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠حسن صبري محمد أحمد ٥٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠خالد سيد عواد مرسى٥٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠ربيعى حنفى محمود خليفة٥٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠رجب محمد احمد عطا ٥٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠رضا عبد المؤمن عبد الحق زايد ٥٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠سامح ذكريا محمد الحسيني ٥٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠سعد ابراھيم محمد منسى٥٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠سعيد سيد عبد الغنى ٥٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠سعيد محمد سعيد محمد٥٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠سيد سيد اسماعيل جمعة٥٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠شاكر احمد عثمان٦٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠شريف عبد المنعم محمود السيد ٦٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠شعبان مھدى عبدهللا محمد محمد٦٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠صبحى محمد صبحى ٦٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠صبرى مسعد بدر الدين سعد حسن٦٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠صالح مصطفى صالح متولى٦٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠طارق محمد سيد عبد الرحمن ٦٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠طه سلمان طه محمد ٦٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠طه محمد عبدالوھاب عبدالواحد٦٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٠عادل عبد المجيد خطاب دسوقى ٦٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبد الحميد مجدى عبد الحميد محمد٦١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبد الغفار محمد عبد الغفار٦١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبدالرحمن حمدى السيد نصر احمد٦١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبدالفتاح يوسف عبد الغنى على زلطه٦١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبدهللا عبدالقادر صبحي محمد يونس٦١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عبدهللا محمود طه محمود٦١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عصام بدرى عباس محمود٦١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عطية عبد الحميد عطية عبد الحميد ٦١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عالء الدين يحى عبدالحليم احمد٦١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عالء بالل عبدالسالم محمد٦١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عالء جمعة رشدى جمعة ٦٢٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١على محمد على جابر ٦٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عمرو محمد عبدالحليم عبد الرازق٦٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عمرو محمد محمود احمد عبدالعال٦٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١عواد صبحى عواد ابوالسعود٦٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١فاروق اشرف فاروق عرفة٦٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١فتحى شعبان محمد فتحى محمود٦٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١كامل قرنى محمد محمد٦٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١كريم سيد عليان محمد٦٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محسن عبد المحسن عبدالسميع٦٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢١محمد ابراھيم احمد سليمان غنيه٦٣٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد ابوزيد حسن عيد سليمان٦٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد احمد سيد على ٦٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد اشرف محمد عبدالرحمن شلبى٦٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد أحمد عبدالرحمن علي ٦٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد جمال دمرداش ابراھيم٦٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد جمال محمود ابراھيم٦٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد جودة حسنين اسماعيل ٦٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد حامد محمد حماد٦٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد حسن لطفى عبده حسن٦٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد حسين إبراھيم علي ٦٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد حمدى احمد ابواحمد٦٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد حمدى محمد حسن٦٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد رجب عفيفي محمد ٦٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد رضا عبدالخالق يوسف٦٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد رمضان سيد ٦٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد رمضان عطيه ٦٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد سعيد حسن على بدير٦٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد سليمان احمد نجم ٦٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد سليمان سليمان حسن ٦٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد سمير نجدى بيومى٦٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٤محمد سيد محمد سيد عوض٦٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد شوقي بيومي محمد٦٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد صالح محمد على٦٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد عبدالسميع احمد محمد شاھين٦٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد عبدالفتاح عليوة محمود٦٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد فكرى محمد تمام٦٥٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد فؤاد عبدالعظيم سعد٦٥٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد ماھر صابر حسن العطار٦٥٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد محمود عبدالرازق خليفة٦٥٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد مصلح عبدالمجيد احمد٦٦٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد ممدوح علي وھدان ٦٦١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد نعيم عبدالرحمن السيد٦٦٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمد يوسف عبدالوھاب محمد٦٦٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود حسن حسن على٦٦٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود حمدي محمد السيد٦٦٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود سالم محمد سالم٦٦٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود سامي محمد مرزوق٦٦٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود سعيد محمود محمد ٦٦٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود سيد احمد السيد سالم٦٦٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود سيد محمود ابراھيم٦٧٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود فتحي احمد عواد صالح٦٧١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود فتوح سيد أحمد عبد الواحد٦٧٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٥محمود محمد ابو زيد٦٧٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦محمود محمد عطية محمد ٦٧٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦محمود مصطفي سليمان احمد٦٧٥
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦محمود نجاح على متولى٦٧٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مصطفى السيد رمضان احمد٦٧٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مصطفى حسن محمد على٦٧٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مصطفى على عبدالنبى محمد٦٧٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مصطفى محمد فوازمحمد٦٨٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مصطفي عبد الفضيل ابراھيم محمد٦٨١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦مؤمن محمد عبد الحكيم٦٨٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦ھانى محمد عبد الباقى محمد٦٨٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦ھشام محمد عبده مرسى٦٨٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦وائل على مروان محمد ٦٨٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦يوسف عبدالرحمن عبد الجليل محمد٦٨٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد جمعة احمد عبد العال٦٨٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد جودة احمد جودة٦٨٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد حجاج عبد السميع حجاج٦٨٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد رزق محمد سعيد٦٩٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد سالم السيد محمد فتيح٦٩١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد شاكر عبداللطيف عمران٦٩٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد شعبان فرج محمد الھجين٦٩٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٦احمد شوقى عبدالاله محمد٦٩٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد صالح عامر احمد ٦٩٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد عادل محمد عبدالتواب ٦٩٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد عبد الفتاح مصطفى٦٩٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد عبد الھادى حجازى ٦٩٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد عبدالعزيز سالمة احمد٦٩٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد على عبد المعتمد محمد٧٠٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد مجدى احمد عوض الكفراوى٧٠١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد محمد عبدالنبى محمد٧٠٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧احمد نبيل سعد ابوالخير٧٠٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ادھم صالح عبد الشافى مصطفى ٧٠٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧اسامة محمد محمد ابراھيم٧٠٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧اسالم رمضان على محمد٧٠٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧اسالم على شعبان على ٧٠٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧اسالم محمد رمضان ابراھيم حرب٧٠٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧السيد ابراھيم عبد الخالق عبد المجيد٧٠٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧السيد احمد على على دراھم٧١٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧امام محمدمحمود امام حمودة٧١١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧انور احمد حسين السيد عجوة٧١٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايمن سعيد سيد احمد٧١٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايمن فرح حنس بشاى٧١٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٧ايمن مھنى سالم سامس٧١٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨جالل حمدي لبيب عبد السالم ٧١٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨حسن عادل محمد حسن٧١٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨حسين محمد ابراھيم محمود٧١٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨خالد حسام الدين متولى سيد٧١٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨راشد محمد على احمد٧٢٠
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السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨راضي حسن حمدان إبراھيم ٧٢١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨رجب مصطفى احمد زيدان٧٢٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨رضا صابر ديب احمد ٧٢٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨رفعت احمد رفعت محمد خليل٧٢٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سامح مجدى عطية الطنانى٧٢٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سامى السيد العربى عامر٧٢٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سعيد طه سعيد عبدالواحد سعد٧٢٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سعيد طوخى سعيد عبدهللا٧٢٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سعيد فوزي عبدالحي عبدالمجيد٧٢٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سيد جمال  السيد عبد السيد٧٣٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سيد زكريا عبد النبي ربيع٧٣١
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨سيد طارق السيد محمد٧٣٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨شعبان سعيد عبدالعظيم محمد٧٣٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عادل محمد نجم يوسف عامر ٧٣٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد الحميد إبراھيم عواد ٧٣٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٢٨عبد الرحمن احمد محمد٧٣٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبد العزيز محمود على٧٣٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبد القوى خالد عبد القوى عويس٧٣٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبد الھادى عبد الھادى محمد ٧٣٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبدهللا سعيد عبدهللا خليل٧٤٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبدهللا محمد على حسن العطار٧٤١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبدة احمد عبدالنبى محمد٧٤٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عبدة عطا على ابراھيم دويداد٧٤٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عثمان حسن عثمان كريم٧٤٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عزيز عزيز محمد ٧٤٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عصام عبد الصمد محمود سيف٧٤٦
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عالءسيد محمود محمدعبدالفتاح٧٤٧
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١علي محمد إبراھيم علي الغريب٧٤٨
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عماد فوزى امين ميخائيل٧٤٩
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عماد محمود رزق احمد٧٥٠
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١عمرو عبد الصادق تھامي سيد أحمد ٧٥١
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١كريم مسعد محمد مأمون عيس٧٥٢
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١ماجد محمد عواد حسن٧٥٣
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مجدى سالمه حسن عبد الھادى٧٥٤
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مجدى عبد الغنى حسن النعمانى٧٥٥
السالم٢٠١٦/٠٧/٣١مجدى ماھر كمال عبد الحميد رضوان٧٥٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ابراھيم عبدالرحمن السيد العزب٧٥٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ابراھيم على ضيف٧٥٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد احمد عواد سالم ٧٥٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد احمد محمد خضر٧٦٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ادرى على محمد٧٦١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد اسماعيل سعيد محمد٧٦٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد العسكرى عبدالعظيم ٧٦٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد أحمد عبدالغفار محمد ٧٦٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد بكر محمد سليمان سعيد ٧٦٥
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السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد جيالنى امين جيالنى٧٦٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد حسن عفيفى حسن٧٦٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد حسن محمد على سليمان٧٦٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد حسين احمد نصر٧٦٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد حمدى حامد حميد٧٧٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد ربيع رمضان مبارك٧٧١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد رجب سويلم عليوة البرناوي٧٧٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد رجب قرنى ابراھيم٧٧٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد رضا كامل محمد عيفى٧٧٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سامي احمد عفيفي ابوزيد٧٧٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سعيد عبد المنعم٧٧٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠١محمد سيد حسن حسين ٧٧٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد صبحى سعيد عبدالواحد٧٧٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد طارق فوزى عبد الغنى٧٧٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد طارق محمود محمد٧٨٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد عاطف محمد على ٧٨١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد عباس زكى عباس٧٨٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد فتحى السيد عليوه٧٨٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد فتحى محمد ٧٨٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد محمود عبدالحميد سليم٧٨٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد ممدوح محمد السيد٧٨٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد موسي محمد راشد٧٨٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد نجم عبد الجليل مصطفى٧٨٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد ھندى السيد ھاشم٧٨٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمد يحيى مجاھد عبدالعزيز٧٩٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود حسب النبي السيد حسب النبي ٧٩١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود سعد سيد احمد امام٧٩٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود سيد محمد على البالح٧٩٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود شعبان صبيح عبدالفتاح٧٩٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبد الغفار عبد العليم طنطاوي٧٩٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبدالحليم عبداللطيف متولى٧٩٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود عبدالفتاح محمد ابوالعال٧٩٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٢محمود على عواد محمود شلبى٧٩٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود لطفى عواد عزب٧٩٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود محمد ابراھيم بدر٨٠٠
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود محمد احمد محمد فاطمة ٨٠١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود محمد عبد الحكيم رفاعي ٨٠٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود مصطفي محمد٨٠٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود نبيه احمد ابواحمد٨٠٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣محمود ھانى محمود محمد٨٠٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى بشير مصطفى عبدالشافى٨٠٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى حسين قناوى حنفى٨٠٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى شرقاوى عبدالمولى٨٠٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى عبدالمحسن السيد حفناوى٨٠٩
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى عبدالمؤمن ابراھيم سويلم٨١٠
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مكان االختبار موعد االختبار االسممسلسل

وزارة اإلنتــــاج الحــــربي
الناجحين من تخصص  شبكات واعمال صحية

السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى محمد السيد سالم عوده٨١١
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣مصطفى محمود شكرى ٨١٢
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣موسى محمد عبده٨١٣
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣نبيل حسني عبد الشافي ابو الخير٨١٤
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھاشم سمير ھاشم سيد٨١٥
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣ھانى محمد فھمى مدنى٨١٦
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وائل السيد احمد ٨١٧
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وليد سعيد حفنى احمد٨١٨
السالم٢٠١٦/٠٨/٠٣وليد محمود حسين حسين٨١٩
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